Få flere medlemmer i lokallaget
Verve nye medlemmer
•
•

Sosiale nettverk er viktig. Flest lar seg rekruttere gjennom bekjentskaper, ikke
gjennom nære familie- og vennskapsbånd.
Mange kunne tenke seg å bli med, men de må bli spurt!

Hva kan dere gjøre for å verve flere medlemmer:
•
•
•
•

•
•

Skryt mer av lokallaget, vær utadrettet og vis at dere er engasjert og åpne for nye
folk
Ha åpne og aktuelle arrangementer for å tiltrekke nye folk (noe nytt, annerledes,
overraskende) – filmkveld, grillfest, kreativ dugnad
Arrangementer må markedsføres godt. Invitér innledere som fungerer som
trekkplaster.
Bruk enhver arena til å aktivt å verve medlemmer. Avslutt for eksempel en
fagdebatt med å fortelle om lokallaget og at dere ønsker nye folk med ny
kompetanse og vis en slide med “INNMELDING til 2090”
Bruk facebook og sosiale medier til å verve. Er det en aktuell sak kan dere dele
den, og oppfordre andre som er enig med dere til å melde seg inn.
Ha verveaktiviteter rettet mot bestemte målgrupper (for eks studenter)

Tips: Ha egne aktiviteter kun for nye medlemmer. Det blir lavere terskel når alle er nye.

Lag en vervestrategi
Folk blir sjelden medlem bare for å bli medlem – vi må fortelle dem hvorfor de skal bli
medlem hos oss.
For å finne ut hvordan dere kan verve flere medlemmer bør lokallagsstyret en
vervestrategi. Diskuter gjerne følgende spørsmål:
•
•
•
•
•

Hva kan lokallaget vårt tilby medlemmene våre (som andre ikke kan)?
Hva gjør at folk har lyst til å engasjere seg akkurat hos oss?
Hvem er de potensielle medlemmene våre?
Hvordan når vi dem?
Må vi tilpasse aktiviteter eller lokallagskulturen vår for å være mer attraktive?
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I vervesituasjonen
•
•
•
•
•

Vær hyggelig, synlig og tydelig
Ha øyekontakt
Lytt mer enn du snakker selv
Avslutningsfasen: Sørg for at personen vet hva et medlemskap innebærer og hva
som skjer videre før hun går.
Oppfølgingsfasen: Følg opp at vedkommende faktisk melder seg inn og ta aktivt
ansvar for å invitere henne på neste møte

Forslag til hva man kan si:
•
•

•

Jeg er med SV fordi … (jeg er opptatt av rettferdig fordeling og gjennom
lokallaget får jeg påvirke politikken i Tønsberg slik at det blir en bedre by.)
Jeg vet at du også er opptatt av dette, og at du kan mye om … (barns rettigheter).
Jeg tror du kunne gjort en viktig forskjell i byen ved å være med i lokallaget vårt
og bruke din kompetanse hos oss. Vi kunne trenge en som deg!
Kan jeg verve deg/invitere deg på neste møte?

Se også eget notat i ressursbanken om hvordan lokallaget kan følge opp
nye medlemmer.
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